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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 07.02.2018 

        Sayı  : 2018/11 

  

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.    

  

1. 4857 Sayılı İş Kanununa Göre 2018 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları 

Güncellenmiştir. 

 

 İş Kanununda yer alan ve 2018 yılında uygulanacak idari para cezaları, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından güncellenmiştir.  

 Güncellenen idari para cezalarına ilişkin tablo bültenimize eklenmiştir. 

 

2. Ticari İşlerde Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları 

 

 Bilindiği üzere ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda başta 3095 sayılı Kanuni Faiz ve 

Temerrüt Faizine İlişkin Kanun olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümlerine atıflar 

yapılmıştır. (T.T.K md:9 ve 3095 sayılı Kanun) 

 

 Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenmektedir. Türk Ticaret Kanununa göre 

faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme 

kanuni faiz oranı uygulanarak gerçekleştirilecektir. Kanuni faiz oranı yıllık % 9 dur. (T.T.K 

md:8 ve 3095 sayılı Kanun Md:1/1) 

 

 Temerrüde düşen borçlu, taraflarca temerrüt faizinin sözleşme ile belirlenmiş 

olduğu hallerde sözleşmede belirtilen oranda; belirlenmemiş olduğu hallerde ise 

kanuni faiz oranına göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.  

 

          Bir miktar paranın ödenmesinde geçmiş günler için T.C Merkez Bankası’nın 

önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda 

açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi 

bu oran üzerinden istenebilir. 

 

          Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü 

uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında 

bu oran geçerli olur.  

 

          Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde mal 

ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları T.T.K’da özel olarak düzenlenmiştir. 

(T.T.K md:1530) 
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          Yabancı para borcunda sözleşmede daha yüksek akdi veya temerrüt faizi 

kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o 

yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı 

uygulanır. (3095 sayılı Kanun md:4/a) 

 

          3095 sayılı Kanuna göre, 2014 yılından itibaren uygulanması gereken kanuni faiz 

ve temerrüt faizi oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

3. Tüketici Hakem Heyetleri ve Gümrük İşlemlerinde Elektronik Tebligat 

Zorunluluğu Getirilmiştir. 

 

 4458 sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün 

kişiler dâhil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik 

adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat 

yapılmasını talep edenler, Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabilirler. (Elektronik 

Tebligat Sistemi G.T 25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı R.G yürürlük:01.02.2018) 

 

 Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük 

müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak 

zorundadır.  

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları 
Yıllık Oran 

(%) 

1.  01.01.2017 Tarihinden İtibaren; 

1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse 

1.2. Temerrüt Faizi Oranı 

1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 

1.2.2. Ticari işlerde (31.12.2016 tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası 

Tebliği ile) 

       9 

       9 

       9,75 

2. 01.01.2015-31.12.2016 Dönemi için; 

2.1. Kanuni faiz oranı ile tespit edilmemişse 

2.2. Temerrüt faiz oranı 

2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 

2.2.2. Ticari işlerde(14.12.2015 tarihi itibariyle T.C Merkez Bankası 

Tebliğ ile) 

       9 

       9 

     10,5 

3. 01.01.2014-31.12.2014 Dönemi için; 

3.1. Kanuni faiz oranı ile tespit edilmemişse 

3.2. Temerrüt faiz oranı 

3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse 

3.2.2. Ticari işlerde(27.12.2013 tarihi itibariyle T.C Merkez Bankası 

Tebliğ ile) 

       9 

       9 

      10,5 
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 Tebliğ gereğince kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, 

elektronik tebligat adresi almak ve Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.  

 

 Tebliğ edilecek belgeler elektronik imza ile imzalandıktan sonra Elektronik 

Tebligat Sistemi ile mükelleflere elektronik ortamda ulaştırılmaktadır. 

 

 Elektronik Tebligat gönderildiğinde, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde 

belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bu nedenle, 

başvuru sırasında bildirilen cep telefonu numarasının doğruluğu tebligatlardan 

haberdar olabilmek açısından önemlidir.  

 

 E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki 

adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılmakta ve 

ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmamaktadır.  

 

4. Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda ve Banko, Gişe, 

Masa Gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Olarak Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu Tarafından Alınan İlke Kararları Yayımlanmıştır. 

(25.12.2017 tarih ve 30312 sayılı R.G.) 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel 

hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri 

işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar 

düzenlenmiştir. (6678 sayılı Kanun 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı R.G. yayımlanmıştır.) 

 

 Kanun’un başvuru ve şikayetlerle ilgili 15/6’inci maddesi kapsamında şikâyet 

üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, Kanun’un ihlalinin yaygın olduğunun 

tespit edilmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ihlale ilişkin konuda ilke kararı 

alabileceği ve bu kararı yayımlayacağı belirtilmiştir.  

 

 Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 TL’den 

1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası verilmektedir.(md.18) 

 

 Kurul tarafından 21.12.2017 tarih ve 2017/61 ve 2017/62 sayılı kararlar 25.01.2018 

tarih ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  

 

 Kurul tarafından alınan 21.12.2017 tarih ve 2017/61 sayılı Karar kapsamında;  
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 -Kanunda ve ilgili mevzuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili kişilerin iletişim 

bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve mobil uygulamalar tarafından 

gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin derhal durdurulması gerektiği, (Md:15/7) 

 

 -Belirtilen şekilde söz konusu faaliyetlerde bulunan internet 

sitelerinin/uygulamaların faaliyetlerine son verilmediğine ilişkin bilgi edinilmesi halinde 

bu internet sitelerine/uygulamalara erişimin engellenmesi adına gereğinin yapılmasını 

teminen yetkili kurumlara başvuruda bulunulacağı,  

 

 -Öte yandan kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de 

dikkate alınarak, Türk Ceza Kanununun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak verme veya Ele 

Geçirme” başlıklı 136 ncı maddesi çerçevesinde ilgili internet siteleri/uygulamalar 

hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için konunun Cumhuriyet Başsavcılığına 

bildirileceği düzenlenmiştir. (CMK md:158) 

 

 Kurul tarafından alınan 21.12.2017 tarih ve 2017/62 sayılı Karar kapsamında;  

 

 -Bankacılık ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birden fazla çalışan ile birlikte 

bitişik düzende hizmet veren posta ve kargo hizmetleri, turizm acenteleri, zincir 

mağazaların müşteri hizmetleri bölümleri, çeşitli abonelik işlemlerinin yapıldığı kuruluşlar, 

 

        -Belediye, vergi ve nüfus ile ilgili işlemler gibi hizmetleri verildiği kamu ve özel sektör 

kuruluşlarının, 

 

kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak; banko/gişe/masa gibi bölümlerde yetkisi 

olmayan kişilerin yer almasını önleyecek ve aynı anda birbirlerine yakın konumda 

hizmet alanların birbirlerine ait kişisel verileri duymasını, görmesini, öğrenmesini veya ele 

geçirilmesini engelleyecek nitelikte gerekli teknik ve idari tedbirleri alması hususları 

düzenlenmiştir. (md:12)  

 

5. Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Olanlar 

Hakkında Genel Yazı Yayımlanmıştır. 

 S.G.K tarafından engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak 

kazanmış sigortalıların yaşlılık aylığı bağlanma süreci hakkında Genel Yazı 

yayımlanmıştır.  

 

 Yayımlanan Genel Yazı’da;  
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 -Sigortalıların engellik derecelerinin tespiti için Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimine 

müracaat ettiği tarihten, raporların Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu’nca incelenip 

karara bağlandığı tarihe kadar geçen sürede sigortalılık/çalışma koşulunun aranıp 

aranmayacağı,  

 

 -Belirtilen sürelere ilişkin çalışmaların sahte olduğunun sonradan tespit edilmesi 

ya da sigortalı olunmayan dönemde alınan sağlık kurulu raporlarının değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği,  

 

 -5510 sayılı Kanun veya 2925 sayılı Kanun kapsamında sigortalı iken tespit edilen 

engellilik derecelerinin dikkate alınıp alınmayacağı,  

 

 -Engellilik tespiti yapılmış olmakla birlikte gelir vergisinden istisna olanlara 5510 

sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanıp bağlanamayacağı hususlarında tereddütte 

düşüldüğünün anlaşıldığı belirtilerek söz konusu tereddütler ile ilgili bilgilendirmelerde 

bulunulmuştur. (geç. md:10) 

 

          Buna göre;  

 -5510 sayılı Kanun kapsamındaki söz konusu sigortalıların, aylık bağlanması için 

engellilik indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olduklarını gösteren belgeleri Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na ibraz etmelerinin yeterli olduğu, (md:4/1-a) 

 

 -Söz konusu belgelerin düzenlenme tarihinde sigortalı olunup olunmadığının 

veya vergi indirimi hakkının kullanılıp kullanılmadığının yahut ilgililerin gelir vergisinden 

istisna olmalarının, belgelerin geçerliliği yönünden bir öneminin bulunmadığı 

belirtilmiştir. 

 

6. SGK’dan Alınacak İlişiksizlik Belgelerinde Değişiklikler Yapılmıştır. 

 

 SGK tarafından 2018–3 sayılı Genelge yayımlanarak;  

 

           “Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve 

ilişiksizlik belgesinin aranılması”,  

 

          “Hakediş ödemeleri sırasında işverenlerin muaccel borçlarının olup olmadığının 

idarelerce sorgulanması”  

 

          “İlişiksizlik Belgesi” 

 



 

6 
 

konulu Genelgelerde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur.  

 

 6.1. 2008-88 sayılı Genelge’nin; “8-Kesin Teminatın İadesi” başlıklı bölümünün 

birinci paragrafı “İhale konusu işle ilgili kesin teminat, Kurumca düzenlenmiş soğuk 

damgalı veya barkod numaralı ilişiksizlik belgesi işveren tarafından İdareye ibraz 

edilmediği sürece iade edilmeyecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.  

 

 Ayrıca “9-İhale Konusu İşle İlgili Yeterli İşçilik Bildirilmiş Olup Olmadığının Ünitece 

Araştırılması/Kurumun Denetim ve Kontrolle Görevli Memurlarınca Tespit Edilmesi” 

başlıklı bölümünün birinci paragrafı “Ünitece yapılan araştırma işlemi sonucunda, ihale 

konusu işle ilgili yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun anlaşılması halinde, işveren ve alt 

işverenlerinin ihale konusu işten dolayı Kuruma borçlarının da bulunmaması kaydıyla, 

soğuk damgalı veya barkod numaralı ilişiksizlik belgesi düzenlenerek işverenlere 

verilecek ya da İdareye gönderilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 6.2.2009-62 sayılı Genelge’nin; “4-Diğer Hususlar” başlıklı 4.1- bölümünün üçüncü 

paragrafı “ Dolayısıyla, ihalelere katılmak üzere kesinleşmiş sosyal güvenlik prim 

borcunun olup olmadığına ilişkin yazıların, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden/Sosyal 

Güvenlik Merkezinden ya da “e-Borcu Yoktur” programlarının alınması, ihale konusu 

işleri üstlenen işverenlerin kesin teminatlarının ise, ilgili Sosyal Güvenlik İl 

Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince düzenlenmiş soğuk damgalı veya barkod 

numaralı ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe iade edilmemesi gerekmektedir.” şeklinde 

değiştirilmiştir.  

 

 6.3.2011-13 sayılı Genelge’ ye; “9) Araştırma ve Re’sen Yapılacak İşlemlerde 

Ortak Hükümler” başlıklı 9.12 bölümünün ikinci ve üçüncü paragrafında geçen “soğuk 

damgalı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya barkod numaralı” ibaresi eklenmiştir.  

 

 Ayrıca, 2011-13 sayılı Genelge’nin 11 numaralı “İhale Konusu İş” ekinin dördüncü 

paragrafı, ile 12 numaralı “Hizmet İhalesi İşi” ekinin üçüncü paragrafında geçen “soğuk 

damgasını” ibaresinden gelmek üzere “veya barkod numarasını” ibaresi eklenmiştir. 

Son olarak; 2011-13 sayılı Genelge’nin 14 numaralı ekinin “Not” bölümünde geçen 

“soğuk damga” ibaresinden sonra gelmek üzere “barkod numarası” ibaresi eklenmiştir.  

 

 Yapılan söz konusu değişiklik ile, SGK’dan alınacak borcu yoktur yazılarının ve 

ilişiksizlik belgelerinin oluşturulacak bir ara yüz ile barkod numaralarını içerecek şekilde 

düzenlenmesi ve bu doğrultuda alınan yazının doğruluğunun sorgulanabilmesi imkanı 

getirilmiştir.    

 

                        Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


